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Vem har skrivit Sveriges bästa socialreportage?  

Juryn för Wendelapriset 2019 har under våren gått igenom 47 förslag på kandidater till 
Wendelapriset för bästa skrivna socialreportage i Sverige under perioden 1 mars 2018 till och 
med sista februari 2019.  

Priset delas i år ut för tolfte gången, vilket sker den 8 september kl 15 i Wendela Hebbes Hus 
i Södertälje. Prisutdelare är Negra Efendic. 

Av de föreslagna nominerar nu juryn tio reportage som kommer att tävla om prissumman 
50.000 kr. Priset kan antingen ges för ett av de nominerade reportagen eller delas av flera.  

Wendela Hebbe (1808-1899) var Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. Inför hennes 200-
årsdag 2008 instiftades Wendelapriset på 50.000 kronor. Det delas i år ut för tolfte gången.  

 

Följande reportage utan inbördes rangordning deltar i finalomgången:  

”Hälften vunnet, hälften förlorat” av Alexander Mahmoud, Tidningen Vi 

 

”Eric, poliserna och natten då allt gick fel” av Måns Mosesson, DN. 

 

"Brottsplats Kalamark" av Jan Westerberg, Piteå-Tidningen 

 

”Sannas hemlighet” av Sven Björkland, Väterbottens-Kuriren 

 

”Fallet Klara” av Hilda Ärlemyr och Catharina Sigala, Kristianstadsbladet 

 

”Den gamle och havet” och ”To hell with äldreboendet” av Joakim Björck, Helsingborgs 
Dagblad 

 

”Här bor Europas svagaste i misär” av Evalis Björk och Robion Aron, GP 

 

”908 döda. En av dem är Linn Näsvall” av Anders Sundelin, Fokus 

 

”Pekka och Matte – en historia om vänskap” av Magnus Wennman och Erik Wiman, 
Aftonbladet 

 

”Christer Mattsson tog debatten – eleven blev nazistledare” och ”I Ludvika rekryterar 
nazisterna barn på skolgården” av Mikael Delin, DN 
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Juryn består av journalisterna Kersti Forsberg (ordf), Mattias Göransson, Annika Hamrud, Åke 
Pettersson och litteraturvetaren och forskaren Cecilia Aare.  

 

Välkommen till prisutdelningen den 8 september 2018 kl 15 i Wendela Hebbes Hus i 
Södertälje! 

Liksom i fjol vill juryn göra Mediesverige uppmärksamt på att Wendelapriset är ett ideellt 
instiftat pris vars medel börjar ta slut. Vi behöver ytterligare finansiell backning för att kunna 
fortsätta uppmärksamma prisvärda socialreportage från 2020.  
Vill du eller ditt företag bidra till dess fortlevnad, hör av dig! 

 

 

Södertälje och Kalmar den 3 juni 2019 

 

Ami Lönnroth      Kersti Forsberg 

Ordf. Wendelas Vänner    Juryordf. wendelapriset 

info@wendela.se     och verksamhetschef, Medieinstitutet Fojo  

kersti.forsberg@lnu.se 
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